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Sune Auken 
 

#ShrugAndBlock 
 

Trolde, botter og andre diskursparasitter  
på de sociale medier 
 
 
De sociale medier er gennemtrukket af en mærkeligt 
afvigende fauna af digitale væsner, der spreder had og 
disinformation hen over de forskellige platforme, og 
som samlet set udgør en overhængende trussel imod den 
offentlige samtale, ja måske imod demokratiet som så-
dan. De har imidlertid kun den magt, vi selv med vilje 
– eller ved at håndtere dem forkert – kommer til at give 
dem. De er diskursparasitter og virker i alt væsentligt 
ved at hage sig fast på andres samtale og ødelægge den 
med deres egne ondsindede formål. Denne artikel for-
søger at kortlægge nogle af de sære digitale fabelvæsner 
og at beskrive, hvordan de virker, og hvad man kan 
gøre for at beskytte sig selv og andre imod dem. De 
forskellige typer, jeg beskriver her, lapper ofte ind over 
hinanden, og den samme internetidentitet kan ofte op-
fylde flere usympatiske formål. Men distinktionerne 
hjælper med at forstå de forskellige formål.  
 Mit eget erfaringsfelt er Twitter, hvor jeg har tilbragt 
flere timer, end jeg bryder mig om, på at tweete i skri-
vende stund 42.300 gange til mine nu 14.500 følgere.  
Twitter er i særlig grad interessant, ikke bare fordi plat-
formen i vidt omfang er politisk, men også fordi Twitter 
af alle sociale medier er det, der oftest citeres videre ind i 
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den almindelige nyhedsstrøm. Mine betragtninger stam-
mer altså herfra, og der kan være variationer i forhold 
til andre – og større eller mere folkelige – platforme 
som Facebook og Instagram, men grundtrækkene ser ud 
til at holde på tværs af platformene.  
 

 
Trolden 

 

Lad os begynde med internettrolden.  Internetrolde er 
personer – eller mere præcist: onlineidentiteter – der 
udviser stærk aggressivitet og antisocial opførsel på so-
ciale medier. Jeg siger “onlineidentiteter”, fordi flertallet 
af trolde er anonyme. De kan i sagens natur genkendes 
på deres stærkt hadefulde optræden. De ankommer i en 
samtale med personangreb, gerne egentligt injurieren-
de, men i hvert fald groft nedgørende og insinuante. Det 
er naturligvis ubehageligt at blive udsat for, og derfor 
er ens spontane – og helt forståelige – reaktion at pro-
testere eller at forsvare sig. Dermed kommer man imid-
lertid til at spille troldens spil. Trolden er der for at såre 
og for at få sit had spredt, og det hjælper man med, når 
man svarer. Absurd som dette kan lyde, når man siger 
det direkte, ser det ud til at være evidensbaseret.  
 Lad os tage det i rækkefølge: Undersøgelser viser, 
at personer, der optræder som internettrolde scorer højt 
i forhold til to-tre af de fire egenskaber i psykiatriens 
mørke tetrade: psykopati, machiavellianisme, narcis-
sisme og sadisme. De scorer ikke højt for narcissisme, 
hvad der ikke er overraskende, al den stund narcissisten 
har et udtalt behov for at blive beundret, hvad kun me-
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get få trolde bliver. Til gengæld er der en vis signifikans 
i forhold til det machiavelliske, og tydeligt udslag i for-
hold til psykopati og sadisme. Den generelle profil på 
en SoMe-trold er altså en person uden empati (dette træk 
er delt mellem alle de fire sider af den mørke tetrade), 
men til gengæld med ligegyldighed overfor eller smag 
for andres lidelser. At reagere med protester eller selv-
forsvar viser trolden, at den sandsynligvis har ramt en 
person, der er tilstrækkeligt følsom, til at det kan betale 
sig at fortsætte. Så den fortsætter, så længe der er bid, 
og man reagerer. Er man særligt uheldig, trækker trol-
den flere trolde med sig og så står man pludselig i en 
veritabel storm af had. 
 Troldens formål er også at få sit had spredt. Det hjæl-
per man den med ved at reagere. Trolde har gerne radi-
kale sociale eller politiske formål. De er racister, sexi-
ster, anti-LGBT, modstandere af menneskerettigheder, 
vaccinemodstandere, klimabenægtere, skatteunddra-
gere. Sig noget til støtte for en sag, som understøtter og 
udbygger et civiliseret samfund, og der vil være trolde, 
som angriber dig i sprogets værste gloser. 
 De fleste af os gribes af en meget menneskelig trang 
til at protestere, når vi møder den type af had enten på 
egne vegne eller i forsvar for andre. Det er i de fleste 
sammenhænge en udmærket impuls, som er med til at 
holde menneskelige fællesskaber sammen. Men man 
må ikke reagere på trolde af den meget simple grund, 
at de er diskursparasitter: De sætter sig på ens kommu-
nikation og nærer sig af den, imens de skader deres vært. 
For nu at tage det mest nærliggende eksempel: Hvis det 
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lykkes en trold at få mig til at reagere, har jeg sporen-
stregs spredt dens had til mere end 14.000 mennesker. 
Da de fleste trolde selv har en rækkevidde på omkring 
100 følgere, hvoraf en stor del er andre trolde eller bot-
ter (se herunder), er det et sjældent godt boost, jeg giver 
vedkommendes had. Hvis nogle af mine twitter-kon-
takter så blander sig i diskussionen, om det så bare er 
for at støtte mig, så breder hadet sig også ind i deres 
følgerskare. Dermed har en hadudladning, der til at be-
gynde med kun er blevet vist måske 100 gange – og det 
i hovedsagen for botter og andre trolde – pludselig fået 
sin rækkevidde hundrededoblet eller mere. I mit forsøg 
på at overvinde hadet er jeg blevet dets budbringer.  
 

 
Botten 

 

En “bot” er i internetsammenhæng et lille program, 
som på baggrund af sin programmering, sine “scripts”, 
kan udføre automatiserede rutineopgaver, som en per-
son ellers skulle eller kunne have udført.  
 Botter er altså i hovedsagen en god idé og i modsæt-
ning til troldene ikke nødvendigvis skadelige. Masser 
af botter opfylder gavnlige eller underholdende funk-
tioner. På Wikipedia nulrer fx en række botter rundt og 
luger småfejl ud, rydder op i formalia og sørger for, at 
de rigtige ting er forbundet med hinanden. Alle deres 
ændringer i artikler er tydeligt markerede i historikken, 
og jeg har endnu aldrig set en Wikipedia-bot lave fejl.  
På de sociale medier er der også en række klart marke-
rede botter med tydelige funktioner. Nogle af dem 
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gavnlige, andre bare fjollede. Et eksempel kunne være 
“Derp Medieval Coroner Bot” (hvis twitterhandle er 
@medievaldeathAI), der er kodet med middelalderlige 
ligsynsrapporter, og som hver fjerde time tager livet af 
en eller anden fiktiv person. Derudover angiver den en 
dødsårsag for en, hvis man skriver til den. Hvis jeg  fx 
skriver, “Hej @medievaldeathAI; jeg mangler en døds-
årsag”, så svarer den “@SuneAukens krop blev fundet 
efter at han var druknet i 1020” – og så fremdeles for 
hver gang jeg eller en anden henvender sig til den. Lige 
dette eksempel er måske lidt morbidt, men det er alt 
sammen transparent og harmløst. 
 Men man kan også programmere en bot til at optræde 
som et dumt svin. Så fungerer den som en lidt ind-
skrænket trold – faktisk er det nærmest en selvstændig 
kategori: trollbot; en troldebot – der reagerer på be-
stemte kodeord eller handlinger og så afvikler sit script 
ved at blande sig i samtalen, som om den var en virkelig 
person. Imens jeg skriver dette, så gælder det for ek-
sempel, at når Joe Biden ytrer sig på Twitter springer 
der straks botter i aktion og poster den sidste nye kon-
spirationsteori om ham med henblik på at drukne ham 
i had. Men de kan også reagere på emneord “klima-
forandringer”, “evolution”, “vaccine” eller deslige og 
sprøjte hadefuld disinformation ind i samtalen, når no-
gen giver sig til at diskutere disse emner.  
 Naturligvis er disse botter ikke specielt gode til at 
føre eller fortsætte en samtale. De bliver hele tiden bedre 
programmeret, men hvis en bemærkning ligger uden 
for deres programmering, kan de ikke håndtere den 
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kompetent. Men det behøver de ofte heller ikke, for vi 
er selv virkelig gode til at fortsætte samtaler. Menne-
skelig kommunikation hviler på, at vi er i stand til selv 
at ekstrapolere de manglende oplysninger. Vi er selv 
omhyggeligt kulturelt (og måske biologisk?) kodet til 
at tage vores medmenneskers udsagn som menings-
fulde. Så hvis jeg spørger min kone, “Hvornår kommer 
Hannah?”, og hun svarer, “Hun skulle hente sine døtre 
og nå at købe ind”, så aflæser jeg helt af mig selv hen-
des svar som et netop svar – altså som relevant i forhold 
til mit spørgsmål. Oplysningerne angiver ting, Hannah 
skal nå, før hun kommer, og dermed angiver de også en 
omtrentlig tidsramme for, hvornår vi kan vente hende. 
 Denne i øvrigt udmærkede evne er troldebotten pro-
grammeret til at misbruge i en ny variant af diskurs-
parasitisme. Læseren rekonstruerer selv en mening, 
hvor der ingen er – der er kun et program. Hver gang 
en ny krænkelse viser sig kan vi – uanset hvor uforbun-
det den er med helheden – finde en kontekst, hvori den 
er meningsfuld og derfor selv videreføre diskussionen. 
Botten er naturligvis ligeglad. Den svarer bare, som den 
er programmeret til hver gang, og er man selv ved-
holdende nok, kan man ende med at diskutere med en 
bot i timevis, mens programmøren får sig en kaffe og 
glæder sig over at sprede sit hadbudskab og udmatte 
modstanderen uden at løfte en finger.  
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Hånddukken 
 
Hånddukker, eller “sock puppets” er falske online-iden-
titeter (dukker), der præsenterer sig som virkelige, men 
styres af andre (dukkeførere) med henblik på at fremme 
egne formål. Hånddukker kan bruges til mange formål. 
Hvis for eksempel en debattør ønsker, at et bestemt 
synspunkt har popularitet, kan vedkommende bruge en 
hånddukke-konto til at fremsætte synspunktet, hvorefter 
debattøren selv samler hånddukkens synspunkt op og til-
slutter sig det. For vi er jo mange, der mener, at … osv.  
 Hånddukker kan også fungere modsat, de kan fun-
gere som “stråmands-hånddukker”. Her opretter dukke-
føreren en onlineidentitet, som tilsyneladende for-
fægter et synspunkt, dukkeføreren ønsker at bekæmpe. 
Hånddukken repræsenterer imidlertid dette synspunkt 
enten bare meget dårligt eller ligefrem aggressivt og 
truende. Derved kan man enten score billige points imod 
hånddukkens bevidst fordummede synspunkter eller 
kan hævde at være blevet genstand for krænkelser eller 
trusler fra hånddukken og derved kaste et dårligt lys 
over den sag, hånddukken nominelt repræsenterer, men 
i virkeligheden søger at undergrave.  
 Hånddukken er atter en diskursparasit; den instans, 
som bruger hånddukken, forudsætter systematisk god tro 
hos sin modtager og udnytter denne gode tro til at skade 
vedkommende, samtidig med at den nedbryder præcis 
den gode tro, der er en vigtig forudsætning for vellykket 
kommunikation. Hånddukkens infiltrationer er ofte lette 
at lave, fordi organiserede kampagner på de sociale me-
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dier forudsætter at en række mennesker giver sig til at 
samarbejde for at opnå et fælles formål. På de sociale 
medier forbinder man sig gerne efter interessefælles-
skaber og ikke efter personligt bekendtskab. Det er altså 
onlineidentiteten, der er parameteret for fællesskabet, og 
derfor er det relativt let at mime de ydre tegn, som skal 
til for at hånddukken tages for et genuint medlem af 
gruppen. Der er fx en til vished grænsende sandsynlig-
hed for, at der i min følgerkreds på twitter – og nok også 
kredsen af dem, jeg følger (også en betragtelig mængde 

på over 10.000 konti) – gemmer sig et antal hånddukker.  
 

 
Shillen 

 

Den ultimative Potemkinkulisse er dog “shills”. Navnet 
er vanskeligt at oversætte, og dets etymologi er tvivl-
som. Det nærmeste vi har på dansk, er vist “klakør”, 
men det dækker ikke helt, så tilgiv mig, at jeg holder 
mig til det engelske udtryk. Udtrykket er ældre end de 
andre og kan dokumenteres tilbage til begyndelsen af 
det 20. århundrede. Det betegner det fænomen, at en 
person prætenderer at være et almindeligt medlem af en 
given modtagergruppe, men i virkeligheden arbejder 
for den, der forsøger at overbevise modtagergruppen. 
En taler har en person med hjemmefra, eller har måske 
ligefrem en journalist, som stiller alle de spørgsmål, 
taleren gerne vil have stillet. En kvaksalver med en 
“mirakelkur” flankeres altid af personer, som helt sik-
kert er blevet kureret for kræft ved at indtage deres i bed-
ste fald harmløse urteekstrakt. Man ser naturligvis gade-
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sælgeren for sig, men fænomenet findes hele vejen op 
gennem samfundet til det punkt, hvor en hel TV-station 
i længere tid bliver ved med at fremstille det, som om 
et givent præparat virker imod Coronavirus, fordi en 
malignt narcissistisk og i tiltagende grad dement præsi-
dent vedblivende markedsfører det.  
 Internet-shills findes på webshops, hvor den ene be-
gejstrede kundeanmeldelse afløser den anden, men de 
har deres måske vigtigste rolle at spille i den politiske 
debat, hvor ytringer af prominente debattører og politi-
kere i magtfulde positioner mødes med en strøm af næ-
sten enslydende støtteerklæringer fra tilsyneladende 
begejstrede vælgere. Disse giver samlet set et indtryk 
af, at der er en bred folkelig opbakning også til politi-
kere, der gennemfører politikker, som er åbenlyst til 
skade for store grupper af befolkningen. Ofte er også 
shills automatiserede, de er “shillbots”, der går i gang 
med – automatiske – støtteerklæringer, med likes og 
med genpostninger (delinger, retweets) af budskabet, 
så snart det lægges ud på et socialt medie. 
 Atter engang er der tale om en parasitisme. Vi er soci-
ale væsener og får mange af vores vurderinger og meget 
af vores viden igennem de mennesker vi omgås, og vi 
har en tendens til at lade os påvirke eller direkte overbe-
vise af personer, som optræder med stor overbevisning. 
En shill er maliciøs, fordi den skjuler sin interessekonflikt 
og fremstår som en – begejstret – person på modtage-
rens eget niveau: et vidne om produktet, synspunktet 
eller personens storhed, der i virkeligheden ikke er et 

vidne, men en medarbejder eller medsammensvoren. 
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Supertrolden 
 
At sprede sit budskab eller udbrede sin magt gennem 
hadtale er jo – desværre – ikke noget nyt fænomen. 
Derfor er det heller ikke overraskende, at ikke kun ano-
nymer, men også prominente debattører og politikere 
handler som trolde og spytter forvrængede, overgene-
raliserende, krænkende og aggressive udbrud ud over 
de sociale medier. Oversuperrolden har naturligvis i de 
foregående år været Donald Trump, hvis twitterkonto 
systematisk har overtrådt alle retningslinjer, Twitter 
nogensinde har opstillet. Logikken synes at være, at 
man rigtignok ikke må true eller opfordre til vold, men 
at det er helt ok at true med atomkrig og faktisk udløse 
vold, hvis man er USA's præsident. 
 Logikken i overtroldens “arbejdsform” er indlysen-
de: Det er menneskeligt – og i øvrigt sympatisk – at 
reagere på chokket over hadtalen med protester, fakta, 
argumenter og indvendinger; eventuelt med appeller 
om at udvise medmenneskelighed. For ved at protestere 
bærer man samtidig hadbudskabet ud over verden – 
præcis som med de helt almindelige trolde, men nu bare 
i storskala. Det blev opdaget tidligt på en række danske 
avisers blogredaktioner, og som resultat fik vi bloguni-
verser, hvor der virkelig blev hadet og angrebet igennem 
– for det gav så dejlig mange artikelklik og interaktio-
ner. Hvad det ikke gav, var informeret, kritisk debat.  
 På de sociale medier kan virkningen af supertrol-
dene ses meget hurtigt i deres trendlister – især når der 
er valg. Pludselig begynder åbenlyst fascistiske bevæ-
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gelser at trende, og i stedet for at diskutere, hvad der er 
en fornuftig indretning af skattesystemet, eller hvordan 
vi forholder os forstandigt til klimakrisen, ender vi med 
at diskutere, hvorvidt Danmark skal have koncentra-
tionslejre til muslimer, og imens vi gør det, udbreder og 
mainstreamer vi de ekstremistiske holdninger, vi fak-
tisk ønskede at modsige. Og det eneste, supertroldene 
har behøvet at gøre er at optræde så tilpas umenneske-
ligt, krænkende og stupidt, at mennesker, som faktisk 
er i besiddelse af empati og eftertanke, føler sig kaldet 
til at reagere. Trump regerede Twitter i 2016-valgkam-
pen, ikke fordi han nogensinde sagde noget begavet, 
men tværtimod fordi han hele tiden sagde noget så 
usandsynligt dumt og usympatisk, at det drev hans 
modstandere til at protestere, hvorved de løftede hans 
tåbeligheder langt hinsides den bodegabetydning, de i 
virkeligheden rummede. 

 
Den nyttige idiot 

 
Det bringer os til den sidste kategori, som i virkelig-
heden nok er den allerfarligste: den nyttige idiot. Faren 
er blandt andet, at rigtig mange af os formentlig har en 
eller flere punkter, hvor vi reelt optræder som nyttige 
idioter. Udtrykket “nyttig idiot” har en lang indviklet 
historie og tilskrives nogle gange Lenin, som dog vist 
ikke har brugt det. Det betegner en person, som ar-
bejder – måske endda propaganderer – for en sag uden 
fuldt ud at forstå den og uden at forstå, at sagens bag-
mænd har beskidte motiver. Vi bliver for så vidt nyttige 
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idioter for en sag, allerede når vi giver os til at skændes 
med troldene, eller hopper på en shills skingre tilslut-
ning til en politisk uhæderlighed, men virkningerne kan 
være endnu mere lumpne.  
 Et eksempel. Det sker, at helt analoge mennesker 
bliver overbevist af en trold eller en anden diskurs-
parasit om, at alt er håbløst. Demokratiet er fortabt, og 
uanset hvilken umenneskelighed Trump i sin maligne 
narcissisme og sin accelererende demens finder på, og 
uanset hvor mange hans inkompetence dræber under 
COVID19-krisen, så vil han blive genvalgt. Når det 
sker, vil det samme menneske være tilbøjelig til af sig 
selv at gå rundt og sprede deres egen håbløshed videre 
og derigennem helt af sig selv gøre troldenes beskidte 
arbejde for dem.  
 Da et virkeligt menneske henter identitet fra sine 
synspunkter og står inde for dem, er nyttige idioter langt 
mere effektive end selv den mest velprogrammerede 
bot. Det er nærmest Invasion of the Body Snatchers: 
Diskursparasitten har overtaget værtskroppen og taler 
nu igennem den med værtskroppens ansigt og værts-
kroppens stemme.  
 

Et middel mod parasitterne. #ShrugAndBlock 
 
Således beskrevet kan situationen godt gøre en lidt mod-
løs. Skal man virkelig bare finde sig i hadet og dukke 
nakken? Må man ikke modsige dem? Og hvad Søren 
stiller man så op?  
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 Heldigvis er der faktisk et middel, som virker: blo-
keringen. Blokeringen, altså at man teknisk spærrer en 
anden konto fra at interagere med ens egen, udgør en 
overraskende effektiv kur imod had og desinformation. 
De første gange man blokerer nogen på de sociale me-
dier føles det grænseoverskridende. Som det har været 
berørt, er sproglige udvekslinger samarbejdende. Man 
forudsætter i langt det meste af sin kommunikation helt 
af sig selv, at samtalepartneren er et menneske med 
værdi og værdighed, som grundlæggende vil en det godt. 
Blokeringen kan opleves som en negation af denne værdi 
og værdighed, fordi man tilsyneladende nægter Den 
Anden retten til at tale og til overhovedet at findes: blo-
keret – væk! Men det er nøjagtig denne forudsætning, 
diskursparasitterne misbruger til at sprede deres had og 
disinformation, og i den bevægelse har de selv negeret 
ens egen værdi og værdighed. Så deres misbrug af nor-
merne har for længst sat dem uden for almindelig kom-
munikation, og man skylder dem ikke noget (man skyl-
der naturligvis botter endnu mindre; de er computer-
programmer, ikke mennesker). 
 Hvad vigtigere er: Det virker. Diskursparasitterne er 
netop parasitære, fordi de ikke selv kan udføre deres 
formål, men er afhængige af, at vi lægger krop – og især 
– bevidsthed til. I det øjeblik vi træder ud af udvekslin-
gen og skærer den af ved at blokere diskursparasitten, 
mister den sin rækkevidde, fordi den mister sin bærer. 
Når hashtagget hedder “#ShrugAndBlock”, er det, fordi 
man undervejs er nødt til at trække på skuldrene af no-
get, man normalt ville reagere imod: et hadsk angreb, 
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en løgnehistorie i omløb, en meningsløs lovsang over en 
hadefuld politiker. Men hvis man lærer at blokeringen 
selv er det effektive modtræk, bliver det meget lettere. 
 Naturligvis ændrer man ikke hele internettets strøm-
me af information, disinformation og misinformation, 
blot fordi man selv lærer at blokere parasitterne. Men 
det er nu også for meget ansvar at påtage sig. Der vil 
stadig være mennesker, som bliver snydt, og som på 
den ene eller den anden måde kommer til at fremme 
diskursparasitternes sag. Men man kan gøre sig selv til 
et positivt punkt i et problematisk netværk. Et punkt, 
hvorfra der udgår menneskelighed, og hvor det faktisk 
er vigtigt, hvorvidt det man siger er sandt. Dermed har 
man gjort sit. Stormen af had og disinformation i 2016, 
og den effekt den havde på det politiske liv i USA og 
Europa var et chok, men siden har mange fået en bedre 
forståelse af, hvad der foregik og foregår, og snyderiet 
har fået mere organiseret modstand. Fordi de sociale 
medier netop er sociale, kan også en fornuftig tilgang 
spredes, og jo mere den spredes, des mindre række-
vidde og gennemslagskraft får diskursparasitterne.  

 
 
 
 
       
   
 

 


